
Letní škola Naproti

KLUB MajÁK
KutnáHora, 18. 7. 2022 – 22. 7. 2022

(všední dny 9:00–16:00)

Letní školy Naproti v Kutné Hoře se v letošním roce zúčastnilo 15 dětí. Opět se uskutečnila
v Oblastní charitě Kutná Hora v centru Maják s metodickou a organizační podporou
Hodnotového vzdělávání Cyril Mooney.

Letní školu tvořili a na přípravě programu se podíleli zaměstnanci centra Maják Oblastní
charity Kutná Hora Petr Seidl, Martina Janíková, Hana Vránová, Eva Koudelková a Miloš
Janoušek. Za ZŠ Kamenná stezka se do příprav a programu zapojila Julie Dostálová, za
Hodnotové vzdělávání Cyril Mooney Lucie Pečinková, Johana Ringelová a Michaela
Stoilova. Velký dík patří také dobrovolnici Štěpánce Schreierové.



Program letní školy přijeli zpestřit i externí lektoři. V rámci několika workshopů zaměřených
na natáčení vzniklo pod vedením Petra Havlíčka krátké video prezentující kluby Maják a
Kotva. S Petrem si děti také mohly zazpívat v hudební dílně. Navštívili jsme Městské Tylovo
divadlo, kde jsme se s jeho paní ředitelkou Veronikou Lebedovou mohli podívat do zákulisí i
na jeviště. Maják se také proměnil v kino, kde při promítání filmu V hlavě nechyběl ani
vlastnoručně upražený popcorn. Jak se použité, zdánlivě nepotřebné věci mohou proměnit
v ozdoby, jsme si vlastnoručně vyzkoušeli v upcyklační dílně s Lucií Pečinkovou. Jeden celý
den byl ve znamení Olympiády. V prostorách Vlašského dvora jsme absolvovali řadu
nestandardních disciplín pro jednotlivce i týmy. Odpoledne jsme se dozvěděli mnoho
zajímavého o historii olympijských her i o výrazných Češích, Ukrajincích nebo Romech, kteří
se do ní zapsali. Teorií nás zábavnou formou provedla HanaVránová. Půlden jsme strávili také
ve školní kuchyni na Kamenné stezce. Zabývali jsme se vážením, převody jednotek,
počítáním, ale i zkoumáním našich chuťových buněk. Samozřejmě jsme také vařili a jedli. S
pomocí maminek z Ukrajiny sociální pracovnice Květy Lucie Bílé jsme uvařili romské placky a
ukrajinský boršč. Společný týden završil výlet do Fajnparku, protože zábava vzdělává a
vzdělávání baví.

Celou letní školu provázelo hodnotové vzdělávání. Lekci o pocitech z učebnice My jsme svět
vedla Magdalena Kučerová. Na pravidelném individuálním doučování se podíleli Eva
Koudelková, Julie Dostálová, Martina Janíková, Miloš Janoušek, Květa Lucie Bílá, Michaela
Stoilova, Lucie Pečinková a Magdalena Kučerová. Průběh společné práce jsme s Julií
Dostálovou sledovali prostřednictvím lapbooků.

Celkovou koncepci letní školy připravily a čas s dětmi trávily také Lucie Pečinková a Michaela
Stoilova z HVCM. Fotit a užít si účastníky přijel za HVCM Jiří Šeda.

Obrovský dík patří těm, bez jejichž finančního přispění by letní škola buď nebyla vůbec, nebo
rozhodně ne tak povedená:

Dlouhodobý sponzor našich projektů, který věří, že naše práce má smysl, Bader
Philanthropies. Projektu Naproti tento rok přispěla také Nadace České spořitelny.
Na doučování dětí v projektu Naproti 2022 byla poskytnuta finanční podpora EU v rámci
programu Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy.

Obědy nám za opravdu přátelsku cenu připravilo řeznictví P+M Kasarda Kolínské uzeniny, s.
r. o.




